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Participació. Darrera reunió del Ple en aquest mandat municipal

El fotògraf Esteve Lucerón cedeix obra a L’H

Sessió del Consell de Ciutat el passat 24 de gener al Saló de Plens de l’Ajuntament

El Consell de Ciutat vol un
centre de difusió artística

D

urant la darrera reunió del
Ple del Consell de Ciutat
es va presentar la proposta de la Taula Sectorial de
Cultura per crear al Districte Cultural
de L’H un centre de producció i difusió artística. A més, va plantejar fer
una plataforma digital per a la promoció de la cultura.
La proposta per fer un centre

de creació, producció i difusió artística planteja a l’Ajuntament que
desenvolupi un pla director d’aquest
equipament i faci una diagnosi dels
espais culturals de la ciutat per detectar-hi necessitats i mancances,
així com per compartir sinergies
amb el nou centre, que proposa que
s’ubiqui en algun dels espais buits
rellevants del Districte Cultural.

Pel que fa a la plataforma digital
pretén que centralitzi continguts i
activitats culturals i sigui espai de
comunicació entre els agents del
sector. El darrer Consell també
va presentar les conclusions del
primer Congrés d’Entitats, celebrat
el passat novembre, i el Govern
municipal va exposar el pressupost
de l’Ajuntament per al 2019. y

El Museu ha incoporat al fons artístic de la ciutat cinc fotografies d’Esteve Lucerón, que són part dels negatius que el fotògraf va cedir a
l’Arxiu Municipal. Aquest material va formar part de l’exposició Ciutat
i lluita, instal·lada a l’Harmonia el darrer trimestre del 2018. La mostra
recollia imatges de la ciutat i especialment del barri de la Florida on el
fotògraf va viure entre els anys 1978 i 1980. A la fotografia, Lucerón i
el regidor de Cultura, David Quirós, que va recepcionar les obres.

Llibres. Publicació de Cinthya Maldonado

Històries de dones migrants
L’hospitalenca Cinthya Maldonado
acaba de publicar el llibre Mujeres
migradas que “recull històries de
dones que han hagut de deixar el
seu país, la majoria d’Hondures,
però són situacions molt similars
a les de moltes dones llatinoamericanes, per buscar noves oportunitats i una vida més segura”, diu
l’autora. y

